
 

 

 

 

MUNICIPIULUI  PIATRA NEAMT - PRIMARIA 

Anexă pv. nr . 23616 din 25.08.2020 

 

 

TABEL REZULTATE  
la proba scrisa in cadrul examenului de promovare in clasa 

în functia publica de executie de INSPECTOR  ASISTENT  in cadrul  

BIROULUI STARE CIVILA 

desfășurat în data de 25.08.2020 la sediul nou al Primăriei municipiului Piatra Neamt 

 

 
În urma corectarii lucrarii scrise s-a stabilit următorul rezultat: 

 

Nr. crt. Nume , prenume  Functia pe care promoveaza Punctaj Rezultat 

Admis/respins 

1 POPA CRISTINA INSPECTOR ASISTENT 
BIROULUI STARE CIVILA 

91,66 puncte ADMIS 

 

     

Pentru a fi declarati admisi la proba scrisa candidatii trebuie să cumuleze un minimum de 50 de 

puncte.   

Rezultatele probei scrise se afiseaza in data de 25.08.2020  pe site-ul și la sediul institutiei, ora 

13:00.  

Eventualele contestatii  se pot depune la registratura institutiei in termen de maximum 24 de 

ore de la data și ora afisarii rezultatelor probei scrise, respectiv 26/08/2020 ora 13.00. 

Proba interviu se va desfasura in termen de 5 zile de la data probei scrise, la sediul nou al 

Primariei municipiului Piatra Neamt. 

 
 

 

 

 

 

Secretarul comisiei de concurs  
 
 



MUNICIPIULUI PIATRA NEAMT                                 

Nr.  23617  din 25.08.2020 

 

 

TABEL 

Cu rezultatele la sustinerea probei scrise pentru  examenul de promovare în clasă în funcţia 

publică de execuţie - Inspector, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Administraţie 

Publică şi Juridic, Compartiment Administraţie Publică Locală, Registratură şi Arhivă 
desfășurat în data de 25.08.2020 la sediul nou al Primăriei municipiului Piatra Neamt 

 

 

Nr. crt. Nume , prenume     Funcţia publică de execuţie pe care 

promovează 

Punctaj proba 

scrisa 

Rezultat 

Admis/respins 

1 PANCU MARIANA 

 

INSPECTOR, clasa I, grad profesional 

asistent 

87,33 puncte ADMIS 

 

           Rezultatele au fost afişate astăzi, 25.08.2020, la sediul şi site-ul institutiei, ora 14.00. 

          Candidaţii care  au obtinut minim 50 de puncte si a fost declarat “ADMIS”  la proba scrisă, 

se vor prezenta la proba interviu.  

Contestaţia  la proba scrisă se poate depune la registratura instituţiei în termen de 24 ore 

de la data şi ora afişării la sediul şi site-ul instituţiei. 

Proba de interviu: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. 

 

Secretar comisie 

 

 

 

 

 

 

 

 


	rez_proba_scrisa_civila_2020.pdf (p.1)
	rez_proba_scrisa_sapj_25_08_2020.pdf (p.2)

